SINDICATO DOS ASSALARIADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS NAS
EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTRIBUIDORAS, OU AFINS, DE
ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E ASSISTIDOS POR FUNDAÇÕES
DE SEGURIDADE PRIVADA ORIGINADAS NO SETOR ELÉTRICO – SENERGISUL.

Porto Alegre, 26 de janeiro de 2016.

Atendendo à solicitação da base eletricitária, os sindicalistas Ana Maria Spadari,
João Clair Pereira Silveira, Osmar Carvalho, Márcio Braga e Alexandre Pivatto reuniramse com os eletricitários na sede do CAENMF, para esclarecer as dúvidas relacionadas ao
PPR, Plano de Cargos e Salários e também a Reformulação Estrutural da Empresa.
A conversa foi muito produtiva entre os sindicalistas e os colegas eletricitários, já
que estes puderam manifestar suas dúvidas, preocupações e seus anseios relacionados
aos assuntos abordados, que são de extrema importância para toda a classe eletricitária.
Dentre os assuntos abordados, destacam-se pela sua importância:
- Bônus Alimentação:
Os colegas expressaram seus sentimentos relacionados ao Bônus Alimentação,
de que nada adianta ter um valor expressivo no bônus em troca de um ganho de real de
salário, pois o benefício não computa como salário, não acrescenta nos cálculos do
décimo-terceiro salário e aposentadoria, revertendo somente em benefícios fiscais para a
empresa!
- Reposição Salarial:
Toda a classe eletricitária deseja que seja alcançada a reposição salarial em 100%
do índice do INPC do período e ainda a diferença que abriram mão no ano de 2015, em
defesa da saúde financeira da empresa e principalmente pela renovação da concessão.
Os trabalhadores demonstraram e mostraram todo o seu empenho, empatia,
engajamento e seu suor para melhorar os índices de qualidade DEC (Duração das
Interrupções de Energia) e FEC (Frequência das Interrupções de Energia), exigidos pelo
órgão fiscalizador (ANEEL). Tais melhorias colocaram o Grupo CEEE como destaque no
cenário elétrico nacional na redução dos índices.
- Plano de Cargos e Salários e PPR:
Os eletricitários estão exaustos e com a paciência esgotada em relação ao PCS
(Plano de Cargos e Salários). Não querem de forma alguma que seja objeto de tratativa
no acordo coletivo de trabalho como forma de barganha. Assim como o PPR, que já
deveria há tempos ter sido negociado e estar resolvido! Não aceitam, em hipótese
alguma, mudanças de indicadores no PPR, tendo em vista que lhes foi garantido o índice
de 4%, conforme acordo coletivo de 2015.
O ponto alto deste assunto relacionado ao PCS, que tem a maior relevância pela
sua delicada importância, é a transparência do Plano de Cargos e Salários, tendo em
vista que hoje ninguém sabe sua devida posição em relação aos demais colegas. Todos
sabem que o PCS ainda é uma caixa-preta. Conforme o sentimento do sindicalista
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Alexandre Pivatto: -“ O Plano de Cargos e Salários é uma caixa de surpresas e quase
sempre de conteúdo nada agradável”.
- Medidas de Ajuste Estrutural das Empresas do Grupo CEEE:
Foi percebido pelos eletricitários a manobra nada amigável e ditatorial de nossos
gestores em colocar os eletricitários que recebem os menores salários contra os
eletricitários que recebem os maiores salários, ou seja, a tal reestruturação da empresa
nada mais é que um grosso comparativo a um grande incondicional e imotivado expurgo
de conhecimento e mão de obra independente de cargos.
Na visão do sindicalista Alexandre Pivatto, a palavra expurgo, apesar de soar
forte, vem mesmo a ser muito bem empregada para a situação atual, pois conforme o
significado desta palavra, expurgo é o processo de expurgar, expelir, expulsar, exilar ou
eliminar algo; no sentido de desfazer-se de um problema e colocar para fora um objeto
com conotação negativa; os expurgos podem resultar de perseguições e injustiças
cometidas por líderes políticos contra seus adversários ou dissidentes. (Fonte: Wikipedia)
Para finalizar, os sindicalistas presentes na conversa com os colegas eletricitários
expressaram que não apoiarão e nem farão parte de joguetes, politicagem para
corroborar com as demissões imotivadas de colegas eletricitários propostas pela
empresa.
O peso desta culpa e responsabilidade não carregaremos, independente de quem
quer que seja o atingido. Não enxergamos nomes, faces e cargos e sim colegas
eletricitários, e é isto que somos com muito orgulho!
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